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Cettrans, mas aguarda autorização
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A quarta-feira foi de muito trabalho para os socorristas de Cascavel. Ao menos 11 acidentes 
registrados entre o nascer e o pôr do sol, a maioria à tarde, e com direito a encarceramento 
de vítimas. A situação ficou tão crítica que houve momentos em que o Siate precisou pedir 

socorro ao Samu, pois não tinha mais ambulâncias para atender as vítimas.

Fúria no trânsito faz Siate 
pedir socorro para o Samu
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
05/10 - 13h48

Fases da lua

Cascavel Curitiba
Quinta

Minguante
21/10 - 10h41

Nova
28/10 - 01h40

h
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26 14 h
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31 13

SextaSexta

Cheia
13/10 - 18h10

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 05 13 24 26 27 29
concurso: 0211

05 18 20 26 31 35

concurso: 1996

concurso: 1392

01 25 27 28 41 56
concurso: 2196

concurso: 5093

25 34 54 65 66

concurso: 5430

17.870
85.828
76.750
17.638
04.177

MAIO

AMÉRICA/RN

concurso: 1875

01 03 04 05 07 08 13 14 
16 18 19 21 22 23 24

concurso: 2011

04 17 20 21 28 29 36 
38 46 47 49 55 57 59 

62 73 79 80 83 91

02 12 25 29 38 48

03 13 33 34 45 47 63

‘‘
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Fabiano de Abreu é escritor, pesquisador e filósofo 

Sem tempo para tudo e 
com tempo para nada

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

‘‘

‘‘

Parcialmente nublado

Ocupado. Atrasado. Trabalhando. Sem tempo! Quantas coisas 
você deixou de fazer por você e por outras pessoas ao alegar 
que está sem tempo? Quantas vezes você não ajudou alguém, 
ou sentou para conversar com pessoas que poderiam até ser seu 
amigo futuramente, pois estava correndo com algo? 

A verdade é que estamos nos dispersando das pessoas. Nunca 
temos tempo para nada e milhões de coisas para resolver.

Contudo, em meio às atribulações diárias, se pararmos para 
refletir sobre os minutos somados que respiramos fora de foco, os 
instantes que pararmos para relaxar momentaneamente e o olhar 
para o nada, o resultado seria um troço enorme de tempo que é 
mais que o necessário para dar atenção as pessoas queridas.

Vivemos em uma era em que dizemos não ter tempo, mas na 
verdade não sabemos organizar o nosso tempo. 

E que engraçado é o tempo! Ele conserva e destrói, é como 
um pássaro vivo no tempo que ao comer o inseto o leva à morte. 
Precisamos de nove meses para sermos feitos, mas é esse mesmo 
tempo edificante que nos leva embora. Destrói! Devora! Nos cons-
trói e nos devora. 

O tempo transforma a uva em vinho, o vinho em vinagre e 
o saboreamos de todas as maneiras. Mas até para degustar as 
delícias precisamos de tempo, ou o sabor não será tão bom e 
perceptivo. 

Da mesma forma, o amor faz o tempo passar, mas, se não 
dedicarmos tempo, ele o faz passar. 

O tempo é sensível e tem a mania orgulhosa de não voltar atrás. 
A verdade é que, se utilizássemos nosso tempo útil para ser 

essencialmente efetivo, conseguiríamos produzir melhor e ainda ter 
tempo para viver a vida. Pois, no final das coisas, sempre conse-
guimos arranjar tempo quando realmente queremos. O mal é achar 
que os outros vão esperar pela gente e deixamos tudo para depois. 

Governador 
Ratinho Junior 

diz que, sem 
a inclusão dos 

estados na 
reforma, o Paraná 

terá um gasto extra 
de R$ 1 bilhão no ano 
que vem em despe-
sas previdenciárias. 

“Nós temos que 
pensar o Brasil como 
um todo. A reforma 

da Previdência foi um pri-
meiro passo, mas ela ainda 

precisa contemplar estados e 
municípios”.
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Giro PolíticoGiro Político
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Presidente e liquidante da Cettrans
Falta o aval da Procuradoria-Geral do Município, mas, por 
vontade do prefeito Leonaldo Paranhos, quem assumirá o 
comando da Cettrans será Vander Piaia, que também será 

nomeado liquidante da Companhia - ou seja, quem decidirá 
os trâmites para a extinção da empresa pública e dará o norte 

para a implantação efetiva da Transitar. Já Piaia aguarda um 
posicionamento da Unioeste, onde ele possui vínculo. A 

publicação da nomeação será feita nesta semana, espera o 
prefeito. “Aguardo a resposta do Jurídico se o liquidante pode 
ser interinamente presidente da Cettrans. Essa migração será 

planejada e levará de seis a oito meses e temos que passar 
contratos e convênios”.

Sinduscon
Sangue novo na nova presidência do Sinduscon (Sindicato da 
Indústria da Construção Civil) Oeste. Sai João Broch e assume 
Ricardo Lora, que encabeça chapa para conduzir a entidade. 
Quem estará na vice-presidência será Renato Pena Camargo. 
Embora seja chapa única, a eleição está marcada para 11 de 

novembro, em Cascavel.
n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Vanderlei Faria

Plano B
Se Vander não tiver 
liberação da Unioeste, 
Paranhos tem alternativa 
de nomeação, mas não 
quer tornar pública antes 
de formalizar o convite. 
“É preciso ter perfil e 
conhecimento econômico”, 
diz Paranhos, que vê em 
Vander o perfil ideal pela 
sua formação em Economia 
e também por já ter sido 
dirigente da Cettrans.

Atraso questionado
O vereador Fernando 
Hallberg (PDT) enviou 
questionamentos sobre os 
radares à Cettrans. Para 
ele, há recursos em caixa 
para liquidar a despesa, 
e o atraso traz prejuízos 
ao Município. “Há uma 
preocupação com as multas 
e os juros. É inaceitável não 
pagar fornecedor com dinheiro 
em caixa, atraso este que 
pode acarretar em graves 
consequências, como o fim 
do serviço de fiscalização em 
uma cidade como Cascavel em 
que as atitudes inadequadas 
no trânsito geram impactos 
sociais e econômicos”, 
afirma o vereador.

Obstáculos
O presidente da Câmara, Alécio 
Espínola (PSC), e o vereador 
Policial Madril (PMB) comandam 
hoje no plenário, às 8h30, 
audiência sobre a proibição 
de atividades que ofereçam 
perigo ou obstáculo ao trânsito 
de Cascavel. Será levantada a 
possibilidade de proibir, nos 
cruzamentos das vias públicas 
sinalizadas por semáforo ou 
não, a comercialização de 
produtos em geral, prestação 
de serviços, distribuição de 
propaganda, apresentação 
artísticas, arrecadação de ajuda 
financeira dentre outros atos 
que configurem perigo ou 
obstáculo ao trânsito ou aos 
próprios pedestres.

Desassoreamento
Teve ou não teve efetivamente 
o processo de limpeza do Lago, 
que custou quase R$ 7 milhões? A 
pergunta foi feita pelo prefeito 
de Cascavel ao presidente da 
Sanepar. Enquanto aguarda a 
resposta, Paranhos busca uma 
solução ao problema atual. Se 
as análises apontarem que não 
há contaminação de materiais 
pesados na terra, ela será 
destinada ao aeroporto. O 
Estado vai colaborar com 
máquinas e insumos.

Paranhos vai rever
aluguel de radares 

A fiscalização eletrônica 
passa por uma análise a 
pedido do prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC). O sistema 
atual é alugado - são R$ 220 
mil cobrados todo mês pela 
empresa contratada. Diante 
da extinção da Cettrans 
(Companhia de Engenharia 
de Transporte e Trânsito) e 
da implantação da Transitar 
(Autarquia Municipal de Mobi-
lidade, Trânsito e Cidadania), 
cogita-se um novo certame e 
até mesmo a compra dos 
equipamentos pelo Municí-
pio, medida rejeitada em ges-
tões anteriores, justificando 
alto custo de manutenção 
e depreciação rápida do 
sistema. “Os radares serão 
rediscutidos agora, com a 
implantação da autarquia. 
Vamos estudar essa ques-
tão. Existe a possibilidade 
de compra dos equipamen-
tos e também a possibilidade 
de nova licitação. Estamos 
analisando. Não quero fazer 
nada agora, pois a Transitar 
vai apresentar uma proposta 
diferente de trânsito, total-
mente humanizado, que 
evidentemente terá radares 
e ferramentas para fiscaliza-
ção, mas em uma concepção 
diferente”, adianta o prefeito.

Em quase nove anos 
de operação, os radares 
locados custaram R$ 20 
milhões aos cofres públicos.

Diante da crise financeira 
dentro da Cettrans, Paranhos 
alega que há dificuldades 
com relação ao caixa, e, por 
decisão do ex-presidente 
Alsir Pelissaro - que faleceu 
neste mês -, houve atraso 
no pagamento à empresa 
que loca os radares. 

O contrato com a Sitran 
Comércio e Indústria Ele-
trônica Ltda foi firmado em 
dezembro de 2015, termi-
nou em dezembro do ano 
passado e foi prorrogado 

até dezembro de 2021. O 
valor total do serviço ficou 
em R$ 10,4 milhões no pri-
meiro certame e repetido na 
renovação. Por mês, devem 
ser pagos R$ 220 mil para 
a concessão e a manuten-
ção de 24 radares fixos e 
um portátil. A dívida já soma 
quase R$ 2 milhões - cons-
tam atrasos desde 2017, 
mas alguns meses foram 
pagos. “A Cettrans passa 
por grande dificuldade. 
Entre pagar a folha e outros 
pagamentos, decidiu-se 
deixar de pagar a empresa 
[dos radares]. Quando assu-
mimos a gestão, pedimos 
que todas as empresas 
fizessem uma redução do 
contrato. Em mais de 700 
conseguimos desconto de 
15% e essa empresa não 
aderiu. A qualquer momento 
faremos o pagamento, mas 
precisamos apenas de 
caixa”, afirma Paranhos.

Os atrasos nos pagamen-
tos devem gerar multas e 
juros e existe o risco de inter-
rupção da prestação de servi-
ços, deixando Cascavel sem 
a fiscalização por meio dos 
equipamentos, situação reco-
nhecida pelo prefeito. “Pode 
ter, por parte da empresa, o 
rompimento do contrato. A 
decisão é deles”.

PARANHOS admite revisão de 
aluguel de radares
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População consome o dobro 
da água do reservatório

Há um mês Cascavel está em 
aler ta com o rodízio de abasteci-
mento de água devido à estiagem. 
Apesar de a população estar colabo-
rando e economizando água, ainda 
assim os cascavelenses consomem 
todos os dias uma média de 60 
milhões de litros, o dobro da capaci-
dade dos reservatórios. 

O coordenador de produção de 
água da Sanepar, Jucimar Belo de 
Andrade, explica que a produção é 
constante. “A nossa produção vai 
de 26 milhões a 30 milhões de 
litros, que é a capacidade do reser-
vatório, então a população usa a 
água do reservatório e durante o 
dia a gente continua a captação e 
o tratamento e manda para o reser-
vatório, para não faltar água”. 

A velocidade do consumo é maior 
que a quantidade produzida. “Agora 
[ontem pela manhã] está saindo 
1,8 milhão de litros e entrando 1,4 
milhão de litros, então nós estamos 
‘perdendo’ água”, explica o coordena-
dor do Centro de Controle Operacional, 
Alexandre Gabriel Castilho. 

A água que chega até as tornei-
ras das casas é captada nos Rios 

Rodízio
A Sanepar adotou o rodízio no abastecimento de água no dia 13 de setembro. 

Desde então, apenas dois dias houve suspensão no fornecimento e diariamente 
a companhia avalia se é possível não fazer o corte. Hoje, por exemplo, o cro-
nograma prevê que os Bairros Periollo, Maria Luiza, Parque São Paulo, 14 de 

Novembro e Guarujá fiquem sem água das 12h30 às 19h. Contudo, pela manhã 
a Sanepar divulga se poderá suspender o rodízio do dia.

O coordenador de produção de água da Sanepar, Jucimar Belo de Andrade, explica que, 
para o rodízio ser suspenso definitivamente, é preciso chover durante uma semana toda, 
e bastante. “A chuva tem que ser tranquila e em vários dias, porque assim ela abastece 

os pontos de recarga dos mananciais, infiltra no solo e chega aos lençóis freáticos, então 
nós conseguimos bombear para os postos de água e tratá-la”. 

De acordo com a previsão do Simepar, é para chover em Cascavel na próxima quarta-
-feira (16), na sexta-feira (17) e no sábado (18), mas ainda em volumes inexpressivos.

Economia 
De abril a setembro de 2018 o con-
sumo diário da população era de 63 
milhões de litros, em média. Este ano, 
no mesmo período, o consumo é de 66 
milhões, conforme a Sanepar. Apesar 
de o número ser maior, a companhia 
diz que a economia é de 1 milhão de 
litro por dia. “Nós temos que levar em 
consideração que a população também 
cresceu, então parece que 1 milhão de 
economia diária é pouco, mas em um 
mês significa meio-dia de consumo”, 
explica o coordenador do Centro 
de Controle Operacional, Alexandre 
Gabriel Castilho.
Toda água economizada permanece 
no reservatório. 

Cascavel, Peroba e Saltinho. O Cas-
cavel é o principal manancial que 
abastece a cidade e perdeu 60% da 
capacidade de vazão nos últimos 
meses devido à falta de chuva. 

Existem réguas instaladas em 
todos os rios para medir o nível 
da água. Elas têm um total de 
2,7 metros e o ideal é que os rios 
tenham de 2,5 metros a 2,6 metros 
de água. Hoje eles estão com 2,1 

metros. “Quando isso acontece nós 
temos que desligar uma das bom-
bas, porque a vazão do rio diminuiu 
e a bomba vai puxar barro, sujeira 
ou até mesmo ar e isso pode fazer 
com que ela estrague, ou que a 
água chegue muito suja e a gente 
não consiga tratar”, explica Gabriel. 

n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

ACOMPANHAMENTO dos reservatórios é feito em tempo real
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 Como funciona
Na prática, o Programa 

“Cascavel: Cidade Restau-
rativa” funcionará de forma 
integrada entre o Município e 
o Judiciário, fazendo cumprir a 
Resolução 225, de 31 de maio 
de 2016 do Conselho Nacional 
de Justiça, a qual tornou obriga-
tória a Justiça Restaurativa nos 
municípios, uma técnica de solu-
ção de conflito e violência que 
se orienta pela criatividade e 
sensibilidade a partir da escuta 
dos ofensores e das vítimas.

De acordo com o secretário 
de Assistência Social, Hudson 
Moreschi Júnior, a Justiça Res-
taurativa coloca frente a frente 
a vítima e o acusado numa 
tentativa de buscar reduzir 
danos para ambas as partes, 
mas sem evitar as punições 
legais quando isso for neces-
sário. “Ela tem também o 
papel de aprofundar a questão 
psicológica, ajudando a evitar 
danos causados na violação 
de direitos, contribuindo para a 
recuperação dos envolvidos”.

O Município de Cascavel passa 
a ser oficialmente uma Cidade 
Restaurativa, e com a publicação 
nesta quinta-feira (10) no Órgão Ofi-
cial da Lei 7.042, de 1º de outubro 
de 2019, passará a articular as 
estratégicas inspiradas nos princí-
pios da Justiça Restaurativa para 
promover uma cultura da paz e do 
diálogo, implementadas mediante 
a oferta de serviços de transforma-
ção autocompositiva de conflitos. 

“Essa é uma grande ‘obra’ 
que estamos fazendo na vida das 

Cidade Restaurativa 
e a promoção da paz

pessoas, visando ajudar a inter-
mediar pequenos conflitos. É, ver-
dade, um conjunto de ações para 
uma cidade que, de fato, quer ser 
humanizada”, explicou o prefeito 
Leonaldo Paranhos. “Classifico 
[a lei] como preventiva, mesmo 
quando o conflito já está estabe-
lecido, pois se pode evitar que a 
situação se agrave e se estenda 
para a esfera judicial, acumulando 
processos que podem ser resolvi-
dos com mediações. Um dano ao 
patrimônio público, por exemplo, 
podemos chamar a pessoa e solu-
cionar o impasse com o cidadão”. 

 Para que o programa fun-
cione adequadamente, o Municí-
pio irá investir na capacitação de 
servidores públicos que já atuam 
com a comunidade, nas áreas de 
assistência social, saúde, educa-
ção e segurança. 

Um projeto-piloto será lançado 
com 30 servidores, que terão a 
missão de servir de multiplica-
dores de conhecimentos. “Esses 

Política pública inovadora
A solenidade para a sanção da lei no salão de atos do Paço Municipal contou 
com a presença de várias autoridades, dentre elas o juiz da Vara da Infância 
e Juventude, Fabrício Mussi - que atua como coordenador adjunto do Cejusc 

(Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania). 
Para Mussi, Cascavel ganha a partir do momento em que assume o programa 

como uma política pública, formando pessoas para aplicar os conceitos da Jus-
tiça Restaurativa na comunidade e envolvendo os vários atores da sociedade na 
criação de ambientes mais harmônicos. “O que se busca é ampliar o volume de 
resolução de conflitos, pois, quando existe a mediação e o diálogo com redução 
de danos, quem ganha é a sociedade, pois o objetivo maior é justamente resol-

ver conflitos focado na restauração das relações”. 

Pioneirismo
Cascavel se consolida como pioneira 
nessa iniciativa. Segundo a juíza da 4ª 
Vara Cível, Gabrielle Britto de Oliveira 
- que coordena o Cejusc em Cascavel 
-, o órgão trabalha com técnicas não 
convencionais para solucionar confli-
tos, como a mediação e conciliação 
e a lei passa a incentivar o investi-
mento em novos projetos. “Hoje é 
um dia especial, porque tornando 
a cidade oficialmente restaurativa, 
passamos a ter a parceria da prefei-
tura e mais um método de promover 
a pacificação social em nossa cidade, 
além de um incentivo a mais para 
alocar recursos e ampliar os investi-
mentos nos programas”.

servidores contarão com essa 
ferramenta da Justiça Restaura-
tiva para atuar no trabalho diário 
no atendimento que realizam com 
a população; com qualificação, a 
abordagem será muito mais ade-
quada e eficiente, possibilitando 
prevenção inclusive de conflitos, 
apaziguando situações em unida-
des de saúde, por exemplo”, deta-
lhou Hudson Mosreschi Júnior.

Projeto-piloto capacitará 30 servidores
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Entenda o caso 
O caso veio à tona no dia 30 

de abril, quando o prefeito Leo-
naldo Paranhos anunciou o afas-
tamento do servidor. Na nota 
com o anúncio do afastamento, 
a situação era citada como “um 
relacionamento amoroso” com 
uma das mulheres atendidas 
pela Patrulha Maria da Penha. 

O fato causou estranheza 
aos vereadores da Comissão 
de Segurança e Trânsito, pois 
foram eles quem fizeram a 
denúncia após investigações de 
três casos, nos quais o guarda 
tinha relação com vítimas de vio-
lência atendidas pela Patrulha, 
inclusive enviando fotos delas 
nuas para colegas de trabalho. 

A colega de trabalho do 
acusado, que levou a denúncia 
aos vereadores e também já 
havia levado o caso ao prefeito, 
à secretária de Políticas sobre 
Drogas e Proteção à Comuni-
dade, Rose Vascelai, e ao diretor 
das Guardas na época, coronel 
Avelino Novakoski, foi exonerada 
do cargo de inspetora ao qual 
havia sido nomeada. 

O prefeito Leonaldo Paranhos 
optou por recusar o pedido de 
exoneração do guarda municipal 
denunciado por assédio sexual 
apresentado pela sindicância da 
Corregedoria da Guarda Munici-
pal de Cascavel que investigou as 
denúncias. 

O GM fazia parte da Patrulha 
Maria da Penha e foi acusado de 
assediar sexualmente mulheres 
atendidas pela Patrulha e também 
colegas de trabalho dele. 

A sindicância concluiu que o 
servidor infringiu leis municipais 
na conduta e pediu a exoneração 

Prefeito contraria relatório 
e mantém GM denunciado

dele. O documento com o pare-
cer foi assinado pelo diretor das 
Guardas Municipal e Patrimonial, 
Antonio Volmei dos Santos, e pela 
secretária de Política sobre Dro-
gas e Proteção à Comunidade. 
Rose Vascelai, e encaminhado ao 
chefe do Executivo para a decisão 
final, que foi apresentada mais 
um mês depois.

Em vez da exoneração, ficou defi-
nida uma punição mais branda: sus-
pensão por um período de 60 dias. 

Na tarde de ontem o servidor 
foi notificado para tomar ciência 
da decisão. Ele está afastado das 

Comissão revoltada 
As denúncias foram feitas pelos integrantes da Comissão de 

Segurança e Trânsito da Câmara de Vereadores. Eles não gostaram 
da decisão. “É um absurdo! O recado que o prefeito está dando 
é que não fazer aquilo que é certo compensa. O prefeito prega 

transparência, mas toma decisões contrárias à própria comissão 
da corregedoria da Guarda, que por unanimidade deu parecer pela 

exoneração do servidor”, criticou o vereador Fernando Hallberg. 

funções para tratamento de saúde.
A repor tagem tentou contato 

com o prefeito Leonaldo Paranhos, 
mas não houve sucesso. 

Informações sobre as justifica-
tivas que levaram a essa decisão 
também foram encaminhadas à 
Secretaria de Comunicação, mas 
não houve retorno. 

Ainda corre uma investigação 
paralela na Delegacia da Mulher, 
só que não há informações sobre 
o andamento. 

ingressos a venda:
mantovanipromocoes.com.br
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Espaço APAExonado

 Com a ajuda de materiais adapta-
dos confeccionados por professores, 
a Apae de Cascavel tem alcançado 
resultados expressivos em relação 
à evolução intelectual e motora dos 
140 alunos envolvendo da Pré-Es-
cola e no Ensino Fundamental.

A coordenadora da Educação 
Infantil da Escola Luiz Pasternak, 
da Apae de Cascavel, Pedra Mar-
lene Mistura, conta que o estímulo 
sensorial vai até os três anos de 
idade na estimulação essencial “e 
para que um bom trabalho seja feito 
com possibilidades futuras de colher 
resultados positivos, confeccionamos 

Dia de pastel na Apae
Como parte das comemorações internas 
da Semana da Criança, o Pastel da Dona 
Cleusa, um dos ambientes mais frequen-
tados na Feira do Pequeno Produtor de 
Cascavel, realizou nessa quarta-feira a 
doação de mais de 400 pastéis a alunos 
e colaboradores da Apae pela manhã e à 
tarde. A estrutura foi montada no pátio e 
as acomodações foram viabilizadas pelo 
Pastel da Dona Cleusa.

Materiais adaptados por professores
ajudam no desenvolvimento de alunos

Figura e letras
As aulas contam com o suporte de conteúdos relacionados a figura e letras. 

Tudo o que é feito de maneira adaptada é preservado por meio de plastificação, 
para que outros alunos possam utilizar nos anos subsequentes. 

A diretora pedagógica da Apae, Wagna Sutana, considera esse trabalho de fun-
damental importância para auxiliar no desenvolvimento dos alunos em classe.  

e adaptamos boa parte do conteúdo 
aos alunos, seguindo a metodologia 
de trabalho em sala de aula a ser 
aplicada pelo professor”.

Os conteúdos adaptados contri-
buem para a coordenação motora 
fina, percepções sensoriais, estí-
mulo pelas cores e formas e livros 
de histórias. “São vários materiais 

que nos possibilitam trabalhar as 
áreas cognitiva e motora do desen-
volvimento global”.

O setor também desenvolveu mate-
rial específico para alfabetização das 
crianças de 4 e 5 anos e do Ensino 
Fundamental. “A necessidade surgiu 
diante da dificuldade de linguagem dos 
alunos”, relata Pedra Marlene.  
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tem parentes ricos. Zeca consegue o endereço de Lola. 
Shirley desmaia ao atender um telefonema.

A DONA DO PEDAÇO 
Marlene sofre quando Antero anuncia seu jantar 

de noivado com Evelina. Camilo é obrigado a trabalhar 
com uma investigadora. Nívea promete mandar Merlin 
para estudar fora do país. Cássia não aceita jantar com 
Leandro e Agno. Linda pede que Zé Hélio se afaste de 
Beatriz. Eusébio pensa em armar uma revanche para 
Rock. Leandro tenta conversar com Cássia. Régis tira 
dinheiro do cofre da importadora. Antero tem uma lem-
brança com uma reação de Marlene e fica confuso. Rock 
pega o celular de Fabiana. Régis usa o dinheiro que tirou 
do cofre no cassino. Amadeu e Maria da Paz se beijam.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Eric apresenta seu pai a professora Sophie, e os dois 

conversam. Raquel incentiva Guilherme a falar com OTTO 
para dar uma segunda chance no projeto que apresentou 
no Campo de Férias. Mirela tenta se decidir quanto aos 
seus sentimentos por Vini e Luca. Na casa de Mirela, Luca 
dramatiza e simula uma queda solicitando a compaixão 
da garota, Vini observa a cena e fica enciumado. Gabi diz 
a Vini que sente sua falta, que não conseguiu superar o 
término, e o chantageia para que cumpra uma promessa. 
Ester sugere que as crianças divulguem o desapareci-
mento de Feijão para encontra-lo mais rápido.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Laura também se vinga de Vargas e faz ele beijar 

um peixe. Fiorina manda Nico levar flores para Helena 
em nome de Pedro. No dia seguinte, Pedro vai atrás de 
Helena na casa dela e questiona se ela tem certeza que 
irá embora para a cidade. Helena revela que ama ele 
assim como ele gostava de Rebeca, porém ela não con-
segue se conformar em gostar de quem gosta de outra 
pessoa, por isso irá embora. Pedro diz que talvez ela 
tenha razão em ir embora. Omar se confessa na igreja.

TOPÍSSIMA 
Beatriz avisa que Antonio precisará ir de helicóptero 

entregar alguns documentos em São Paulo. Lara combina 
de capturarem Sophia a força. A herdeira do Grupo Alen-
car pede um favor misterioso ao recepcionista José. Ela 
deixa o hotel e é capturada e colocada em uma camisa 
de força. Antonio se prepara para viajar quando Sophia 
chega na camisa de força, acompanhada de enfermeiros. 
Ela pede ajuda ao taxista.

O RICO E LÁZARO 
Talita e Samira mentem e elogiam o desempenho 

dos maridos. Ravina chega e pede para falar com Absa-
lom. Em conversa com Sammu, Amitis diz que Kassaia 
deve aceitar a proposta. Evil tenta animar a irmã. Nitócris 
faz planos ambiciosos. Shamiran diz que pode ter des-
pertado a inveja de algumas pessoas no palácio. Ravina 
discute com Chaim. Daniel e Abednego se despedem de 
Ezequiel. Neusta é dura com Edissa. Hurzabum reclama 
da violência das lutas.  

 MALHAÇÃO 
Rui desconfia que Rita mentiu para ele. Thiago des-

cobre que errou em seu julgamento e tenta se desculpar 
com o menino. Raíssa tenta convencer Carla a deixar que 
ela se apresente no show com Nanda. Ivete repreende 
Nanda por não querer se apresentar por causa da prova. 
Rita não conta para Filipe que esteve com Rui. Nanda 
afirma a Raíssa que elas se formarão juntas. Cléber critica 
Jaqueline por ser injusta com Thiago. Marco e Carla se 
amam. Jaqueline se desculpa com Thiago e os dois se 
beijam. Nanda enfrenta Ivete. Rita chega com Filipe à 
casa de Carla. Lígia se surpreende com a atitude de sua 
paciente no hospital. Filipe e Rita assumem o namoro para 
Carla. Rui procura notícias de Nina.

ÉRAMOS SEIS 
Júlio tenta correr atrás de Alfredo, mas o menino 

desaparece. Zeca estranha a visita da moça enviada por 
Clóvis. Almeida visita Clotilde, e Olga se irrita. Júlio vai à 
delegacia com Almeida. Afonso se preocupa com o sumiço 
de Alfredo. Zeca desabafa com a amiga de Clóvis. Olga 
implica com Clotilde. Júlio vai com Almeida e o delegado 
identificar um corpo. Lola tem um pesadelo. Afonso recebe 
um telefonema misterioso. Assad gosta de saber que Júlio 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD

        10 VARIEDADES HOJE NEWS, 10 DE OUTUBRO DE 2019

l SBT

l RECORD

l REDE GLOBO

 

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

CASCAVEL, 10 DE OUTUBRO DE 2019
ELIZABETE VERSORI

Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- LUCAS CHRISTOFF E ANNY KAROLINI TEIXEIRA
2- JOHNNY FERREIRA MOURA E DANIELA APARECIDA LUQUINI
3- JACY CORDEIRO E IVANI FÁTIMA DE SOUZA
4- SIDNEY OLIVEIRA DE MENEZES0 E ROSELANI VARGAS DOS SANTOS
5- CLÉVERSON CARDOSO DA SILVA E ANA PAULA DOS ANJOS
6- ALTAIR DA ROCHA KLEN E TATIANE TERESINHA DOS SANTOS
7-GABRIEL CRISTIAN PADILHA DOS SANTOS E LANA RUBIA BACKES ROSSETO
8- ROGERIO MONTREZOL DE OLIVEIRA E KEILA GIACOMOLLI
9- ALEMIR SOLUSZYNSKI E DANIELE VIEIRA
10- ROGER LINO BERGAMIN E FABIANA RIBEIRO MACHADO 

Gisele pergunta a Nana 
se ela está grávida 

Em Bom Sucesso, Mário acompanha Silvana na 
ambulância até o hospital. Silvana acorda no hospital 
sem conseguir enxergar. Ramon recusa uma proposta de 
emprego de um time de basquete de Chicago, para ficar 
no Brasil com a família. Sofia fica feliz com a chegada de 
Jorginho. Ramon pede a Cristiano Felício que consiga o 
apoio da NBA para o projeto de basquete de Bonsucesso. 
Paloma fica surpresa com a visita de Sofia e Jorginho. 
Sofia presenteia Peter com um celular. Batista entrega a 
Paloma a coleção popular de clássicos da Prado Monteiro, 
a mando de Alberto. Sofia entrega a Alberto um presente 
de Paloma. Gisele pergunta a Nana se ela está grávida.
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Sua bondade lhe trará sorte, você vai se sen-
tir útil e as pessoas vão devolver o favor. 
Você vai acabar estabelecendo algumas con-
versas muito positivas que irão restaurar a 
sua moral perdida.

Sua autoexpressão será mais clara e concisa, mas 
não se esqueça de como lidar com outras pessoas. 
Períodos de estresse estão no horizonte, mantenha 
a calma e concentre-se em suas prioridades. Agir 
com arrogância só o levará ao esgotamento.

Suas novas ideias lhe trarão sucesso. Só não 
coloque a carroça na frente dos bois que tudo 
vai correr bem. Seu estômago está um pouco 
delicado no momento, então tenha cuidado 
com o que come!

 Não pense duas vezes antes de pedir infor-
mações sobre as pessoas que o rodeiam; fale 
sobre isso. Você precisa relaxar, mas não tem 
tempo suficiente. Pense em você! Você precisa 
se encontrar, em todos os sentidos.

Hoje será um dia calmo. É hora de pensar mais 
em você e em sua família. Suas atividades 
atuais irão causar tensão nervosa, que será 
sentida em muitos níveis.

Sua mente criativa irá permitir que você fizesse 
alguma coisa útil - não hesite em dar a sua 
opinião. Você vai achar fácil trabalhar, mas não 
se esqueça de fazer outra coisa depois para 
limpar sua cabeça.

 Você está em boa forma novamente e sente 
que tem a necessária autoconfiança para 
enfrentar o que precisa ser enfrentado. Não 
exagere as coisas por ficar enredado em 
palavras fúteis.

A sorte lhe permitirá progredir na direção de 
seus objetivos. Não hesite, seja você mesmo, 
espontâneo. A determinação permite que você 
esqueça as pequenas doenças corporais que 
estavam pesando. Acalme-se.

Você não terá problemas para se afirmar e 
puser fim a relacionamentos doentios, sem 
arrependimentos! Você está mostrando mais 
sensatez no seu gasto de energia hoje e está 
começando a restabelecer um equilíbrio maior.

Seu estado de ânimo é promissor, por isso apro-
veite ao máximo a possibilidade de perguntar o 
que deve fazer e pedir o que merece. Você pre-
cisa se mexer e tudo vai dar certo. O sentimento 
atual de letargia é devido à falta de exercício.

Use suas conexões para que você tenha a 
chance de ver as mudanças que pretende 
fazer. Não seja orgulhoso demais para ouvir 
as necessidades básicas do seu corpo, você 
tem razão em pensar que precisa relaxar. 

Seu otimismo vai ajudá-lo a superar aborreci-
mentos e obstáculos em seu caminho. Use isso 
para deixar para trás certos hábitos ruins que 
prejudicam seu estilo de vida saudável - você 
está começando a sentir os efeitos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 5

SLEB
INDIVIDUO

ANORMALMM
GVANPIB

DUASGELADA
LROEROS

MACVALERE
ROSSIALG

MESACASAR
PISOLADA

OLINDAIRN
UELFOTIA

TRAIICLD
PATRICINHA

LAMACEIROS

A laranja 
recomen-
dada para

bebês

Protes-
tante
(Rel.)

Produto
Interno
Bruto
(sigla)

Incomum;
fora do
padrão

Alessandra
Negrini,

atriz

Revesti-
mento de
banheiros

Marcelo
(?), padre
e cantor

Como
fica a

pessoa na
solitária

Ferra-
menta da

Morte
(Folcl.)

Rio
Grande

do Norte
(sigla)

Age como
o marido

infiel

Iberê
Camargo,

pintor

Atoleiros

Estereó-
tipo da me-
nina fútil

Pessoa;
sujeito

O subs-
tantivo

quanto ao
número
(Gram.)

Dois artefatos explosi-
vos usados em guerra

"Disc",
em CD

Molhado
de leve

(?) a cor-
da: desistir 

Cintura 
de calças

Artigo mas-
culino (pl.)

Pouco
profunda

Desejo 
dos noivos
Tempero
marinho

Algarismo
(abrev.)
Em lugar
distante

Ente
fantástico
Prendem 
com corda

Irmã
da mãe
102, em
romanos

Possuir
certo preço 
A última
cerveja

Sílaba de
"palco"

Criança, no
Candomblé

Feminino
de dois

Museu de 
Niterói (RJ)

Esse
Uma das
fases da

Lua

Muito fria
Ingredien-
te do ca-
viar (pl.)

Consoan-
tes de
"lado"

Móvel da 
sala de aula
Cidade de 

Pernambuco

3/erê — mac. 5/foice. 6/olinda. 7/anormal. 8/ladrilho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 53

A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
26 
02 
03 
29

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Sentam hoje no banco dos 
réus do Fórum de Cascavel Lucas 
Petranski Moretto e os pais dele, 
Roseli Petranski e Sadi Moretto. 
Os três são acusados da tentativa 
de homicídio contra Marcos Henri-
que Teixeira, registrada no dia 5 de 
maio deste ano, na Rua Matelândia, 
Bairro Pacaembu, em Cascavel. 

Conforme os autos do processo, 
Marcos andava pela rua quando os 
três réus se aproximaram dele em 
um carro dirigido por Lucas. Ao 
estacionar, Lucas saiu e começou 
a atirar em Marcos, que tentou 
fugir e foi perseguido por Lucas. 
Foram feitos vários disparos e um 
acertou o rosto de Marcos. 

Consta nos autos que Roseli, 
mãe de Lucas, instigava o crime 
dizendo “é bom matar o filho dos 
outros, né? Vai correr agora...”. 
Enquanto isso, Sadi, pai de Lucas, 

Pais e filho vão a júri 
por tentar matar rapaz

assumiu a direção do veículo e os 
três fugiram do local. Marcos foi 
socorrido e se recuperou. 

A acusação é de tentativa de 
homicídio duplamente qualificado 
por motivo fútil, já que o crime teria 
sido motivado por acreditarem que a 
vítima tinha envolvimento na morte 
de Isaias Ezequieu Moretto, parente 
da família, morto a tiros em abril de 
2018. A outra qualificadora é crime 

praticado mediante recurso que difi-
cultou a defesa da vítima, já que ela 
andava desarmada e desprevenida 
quando foi alvejada. 

Lucas responde ao processo 
preso. Ele foi detido no dia 28 de 
maio em um apartamento no Conjunto 
Riviera com uma pistola calibre 45 e 
munições. Os pais dele foram conside-
rados foragidos, mas se apresentaram 
dias depois. Eles não estão presos. 

Família e amigos de Wagner Apa-
recido Cauz, desaparecido desde 3 
de agosto, quando saiu de casa sem 
levar documentos nem telefone após 
ser chamado no portão de casa, pro-
movem uma carreata neste domingo 
para pedir providências à polícia. “Nós 
queremos chamar a atenção da polícia, 
que ainda não descobriu nada sobre o 
paradeiro dele. São 67 dias sem pista... 
é uma angústia sem fim”, diz a esposa 
de Wagner, Edna Cauz. 

Ela acredita que o desaparecimento 
tenha relação com o furto do caminhão 
e da carga que Wagner transportava 
cinco dias antes de ele sumir. 

A mãe de Wagner fez aniversário 
no último dia 2 de outubro e repetia 

que queria receber uma ligação para 
ouvir a voz do filho. 

A filha de Wagner, de três anos, diz 
que o pai está viajando e que espera 
pela volta dele. 

Wagner vai completar 40 anos no 
próximo dia 25 e a família tem espe-
ranças de que ele possa ser encon-
trado até lá. 

A carreata começa às 8h30 deste 
domingo (13). A saída será na Rua 
Eduardo Agostinho, 277, no Bairro 14 
de Novembro, e deve ir até o calçadão 
da Avenida Brasil.

Informações sobre o caso ou o 
paradeiro de Wagner podem ser 
repassadas de forma anônima pelos 
telefones 190 ou 197.

Desaparecido: Carreata pede providências à polícia
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Ciclista morre
Um homem de cerca de 50 anos morreu ao cair 
de uma bicicleta na Rua Serra da Borborema, no 
Bairro Periollo, no fim da tarde de ontem 
(9) em Cascavel. 
Testemunhas disseram que ele vinha em alta velo-
cidade, não viu a lombada e, por conta do impacto, 
foi arremessado a alguns metros de distãncia. 
Quando os socorristas do Siate chegaram ao local, 
o homem sofreu uma parada cardíaca. O médico 
realizou procedimentos para reanimar a vítima, 
que não resistiu e morreu dentro da ambulância. 
O homem não portava documentos e até o fecha-
mento da edição não havia sido identificado.  

 A quarta-feira foi de muitos aci-
dentes de trânsito em Cascavel. 
Durante o dia foram registradas 
11 colisões, a maioria à tarde, e 
sobrecarregou o sistema de aten-
dimento. O Siate precisou pedir o 
auxílio do Samu por falta de ambu-
lâncias, já que todas estavam em 
atendimento. 

Um dos casos mais graves foi 
uma colisão registrada na BR-277 
per to do viaduto da Rua Carlos 
Gomes. A batida envolveu um cami-
nhão e um veículo utilitário carre-
gado de botijões de gás e garrafas 
de água. O motorista do utilitário 
chegou a ficar inconsciente. 

Os médicos do Siate e do Samu 
prestaram os primeiros atendimen-
tos à vítima, que não teve o nome 
divulgado, e foi encaminhada ao 
hospital pela ambulância da Eco-
cataratas. O caminhão ficou atra-
vessado na pista e o trânsito ficou 
prejudicado. 

Outra colisão grave foi regis-
trada na Avenida Barão do Rio 
Branco, esquina com a Rua Acre, 
no Bairro São Cristóvão, entre uma 
caminhonete com placas de Palo-
tina e um Fiat Uno com placas de 

Siate pede ajuda ao Samu
TRÂNSITO VIOLENTO: 

Cascavel. Com o impacto, o semá-
foro do cruzamento foi arrancado e 
a motorista do Fiat Uno ficou encar-
cerada. O Corpo de Bombeiros pre-
cisou utilizar o desencarcerador 
para remover a vítima do veículo. 

A condutora Silvia Márcia Evan-
gelista teve ferimentos graves e foi 

encaminhada ao HU (Hospital Univer-
sitário) de Cascavel. Já o motorista 
da caminhonete, Jair Berticeli, 64 
anos, teve ferimentos moderados e 
foi levado ao Hospital São Lucas. A 
passageira da caminhonete também 
foi encaminhada ao hospital, mas 
não teve o nome divulgado.  

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

O MOTORISTA do utilitário chegou a ficar inconsciente após a batida 

A CONDUTORA do Fiat Uno ficou encarcerada e teve ferimentos graves
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A ginástica cascavelense se 
destacou no Campeonato 
Brasileiro Juvenil e Pré-In-
fantil de Ginástica Rítmica, 
realizado no fim de semana 
em Brasília (DF). Evidência 
maior para Sthefany Popoa-
ztki (foto, à dir.), que se 
sagrou campeã no indivi-
dual geral e no aparelho 
arco, vice-campeã em mãos 
livres e terceira colocada na 
corda. Já Mariana Batista 
(foto, à esq.) foi vice-cam-
peã na corda, enquanto 
Kauanny Zanettin Paes, 
que é de Cascavel, mas 
compete pela equipe de 
Toledo, ficou em terceiro 
lugar no individual geral e 
em segundo no aparelho 
corda. O Brasileiro de GR 
reuniu 124 atletas de 13 
estados brasileiros.

 A equipe de caratê do Clube 
Comercial que participou, no fim de 
semana, da Fase Final do Campeo-
nato Paranaense Interestilos, em 
Assis Chateaubriand, voltou para 
casa com o 6º lugar na classifica-
ção geral, com 23 medalhas (11 
de ouro, 4 de prata e 8 de bronze).

Destaque para os atletas 
Romildo Wandroski Junior, Roberto 
Junior Bomfin e Marco Antônio Mux-
feldt, que faturaram o ouro tanto no 
Kumite quanto no Kata em suas 
categorias. Já Filipe Zanela Gra-
pegia foi ouro (por equipe), prata 
(Kata) e bronze (Kumite).

Também conquistaram medalha 
na competição os atletas Aghata 
Gruber Ribeiro, Victor Hugo Rem-
pel, Victoria Fernandes Rosario, 
Gabriela Oliveira Pessoa, João 

Cascavelenses se destacam
no Paranaense de Karatê

Série Ouro
Tradicionais equipes do salonismo 
paranaense, Marechal e Umuarama 
começarão nesta quinta-feira (10) a 
disputa do mata-mata das quartas 
de final da Série Ouro do Campeo-
nato Paranaense de Futsal. O jogo 
de ida entre as equipes será às 20h, no 
Ginásio Amário Vieira da Costa, casa da 
equipe umuaramense. Os outros jogos 
da rodada de ida das quartas de final da 
Série Ouro do Paranaense serão sábado 
(12), com Foz Cataratas x Campo Mourão 
às 19h, e Marreco x Cascavel e Dois 
Vizinhos x Pato às 20h30.

Torcida única
Cascavel e Marreco em Francisco 
Beltrão, no Ginásio Arrudão, o 
confronto das quartas de final do da 
Série Ouro do Paranaense de Futsal. 
O jogo de volta provavelmente será 
dia 19 (sábado), em Santa Tereza dos 
Oeste. Para esses dois confrontos, as 
diretorias das equipes, em comum 
acordo, optaram por jogos sem tor-
cida visitante, para evitar qualquer 
tipo de incidente. Para a torcida da 
Serpente não perder nenhum lance 
da partida deste fim de semana, o 
canal “Tricolor News” transmitirá o 
jogo ao vivo pelo Youtube e o Face-
book do Cascavel Futsal.

Vitor Melgarejo Fuhr, Luiz Gustavo 
Roberto, Antônio Carlos Rolloff, 
Cristhian Marco Andreani e Ema-
nuely Franceschini. 

CARATECAS do Comercial se destacaram no Paranaense Interestilos AA COMERCIAL

GR CASCAVEL
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Derrotado por 1 a 0 pelo Santos, em casa, no fim de semana, o Vasco busca a reação 
no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (10), às 19h15, contra o Avaí, no Estádio 
Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 24ª rodada. O CruzMaltino soma 27 pontos e 
deseja se distanciar da zona de rebaixamento, na qual está o campeão catarinense, que vem 
de derrota por 2 a 0 para o CSA no Nordeste. O Leão tem 16 pontos apenas. No 
Vasco, o desafio será buscar a reabilitação sem a sensação Talles Magno (foto), que está 
com seleção brasileira sub-17.

Sem perder há 13 jogos, 
período em que, dentre outros, ven-
ceu Palmeiras e Santos, principais 
concorrentes ao título nacional, o 
Flamengo recebe o Atlético-MG 
nesta quinta-feira (10) pelo encer-
ramento da 24ª rodada da Série A 
do Campeonato Brasileiro, aberta 
ontem com sete jogos. O jogo será 
às 20h, no Maracanã.

O Rubro-Negro carioca iniciou a 
semana com cinco pontos de van-
tagem para o segundo colocado 
na tabela de classificação, e agora 
tenta manter a “gordura” nos pró-
ximos dois jogos, os quais estará 
desfalcado pela Data Fifa.

O técnico Jorge Jesus, que 
já não teve os lesionados De 

Quem para o Fla?
Arrascaeta e Filipe Luis e o sus-
penso Gabigol diante da Chape-
coense, agora também não terá o 
zagueiro Rodrigo Caio, que está, 
assim como o artilheiro do time, 
na seleção brasileira. Assim, Rho-
dolfo ou Thuler entrará na defesa. 
Nas demais posições, o treinador 
deverá repetir a escalação que 
ganhou em Santa Catarina.

O Galo mineiro, por sua vez, é 
11º colocado e estancou no final 

Corinthians x 
Athletico: choque 

de estilos de jogo
Após o tour pelo Sul do País, onde 

venceu a Chapecoense e empatou 
com o Grêmio, o Corinthians volta 

para casa para receber outra equipe 
sulista, o Athletico-PR, às 19h15 desta 

quinta-feira (10), na Arena de Ita-
quera, pela 24ª rodada do Brasileirão.

O jogo marca o embate entre a 
equipe que precisa da vitória para se 
manter no G4 e a o atual campeão da 
Copa do Brasil, que já não precisa se 

preocupar vaga na Libertadores e está 
distante demais para pensar em título.

Entretanto, o choque de filoso-
fias de jogo será maior do que o do 
momento vivido pelas equipes. Será 
o duelo do time pragmático de Fábio 
Carille com o ousado de Tiago Nunes.

O que os treinadores têm em 
comum são os desfalques. Pelo 

alvinegro, Pedrinho, Sornoza e Júnior 
Urso estão fora. No Furacão, além 

do goleiro Santos, Bruno Guimarães, 
Nikão, Marco Ruben, Adriano, Lucas 

Halter, Pedro Henrique, Robson 
Bambu e Jonathan estão fora.

de semana uma sequência de sete 
derrotas seguidas. Depois de 
empatar com o Palmeiras, tenta 
estragar a alegria de outro favo-
rito ao título. Rodrigo Santana 
irá manter o esquema com uma 
linha de cinco na defesa, pois 
também amarga desfalques. O 
goleiro Cleiton e o lateral-direito 
Guga estão com seleção olímpica, 
Otero está com a equipe da Vene-
zuela e Luan está suspenso.

VASCO
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PLACAR DE ONTEM
   SÉRIE A

 Botafogo ?x? Goiás
 CSA ?x? Internacional
 Fortaleza ?x? Chapecoense
 Bahia ?x? São Paulo
 Grêmio ?x? Ceará  
 Cruzeiro ?x? Fluminense
 Santos ?x? Palmeiras

Losango mágico
Em relação à distribuição dos jogadores em campo, a imprensa europeia está 
chamando o ataque do Brasil de “losango mágico”, numa formação “devasta-
dora” a ser mostrada para o mundo. “Em termos táticos estamos agora num 
4-4-2, com Firmino e Neymar na frente, Gabriel, um atacante de lado e um 

meia-atacante do outro, que é Coutinho, além de dois meio-campistas centrais. 
É o modelo de jogo que busca para dar dinâmica, como foi no segundo tempo 

contra a Colômbia. E sim, fico chateado por tirar o Everton, mas mostra que 
tenho outros jogadores prontos para ir bem se precisar”, disse Tite. 

JOGAM HOJE
AMISTOSO

9h Brasil x Senegal

SÉRIE A
19h15 Avaí x Vasco
19h15 Corinthians x Athletico-PR
20h Flamengo x Atlético-MG

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA
11h Cazaquistão x Chipre
13h Bielorússia x Estonia 
15h45 Áustria x Israel
15h45 Bélgica x San Marino
15h45 Croácia x Hungria
15h45 Latvia x Polônia
15h45 Holanda x Ir. do Norte
15h45 Macedonia x Eslovênia
15h45 Rússia x Escócia 
15h45 Eslováquia x País de Gales

 Ederson; Daniel Alves, 
Marquinhos, Thiago 
Silva, Alex Sandro; 
Casemiro, Arthur, Cou-
tinho; Gabriel Jesus, 
Neymar e Roberto Fir-
mino. Técnico: Tite

Gomis; Gassana, Kou-
libaly, Sane, Wague; 
N ’ D i a y e ,  G u e y e , 
Kouyate; Sarr, Mane, 
Balde. Técnico: Aliou 
Cissé

Brasil x Senegal – 10/10, às 9h

 Brasil x Senegal
Depois de resultados frustran-

tes nos amistosos contra Colômbia 
e Peru em setembro, a seleção bra-
sileira volta a campo nesta quinta-feira 
(10) em amistoso contra Senegal. As 
equipes se enfrentam no Estádio 
Nacional de Singapura às 9h (de Bra-
sília). Confirmado por Tite como titular, 
Neymar fará seu jogo de número 100 
com a camisa do Brasil.

Campeã da Copa América em 
julho, a seleção brasileira fará seu ter-
ceiro amistoso após a conquista do 
torneio continental. Contra a Colômbia, 
os comandados de Tite empataram 
em 2 a 2, e cinco dias depois foram 
derrotados pelo Peru por 1 a 0. Agora, 
depois de Senegal, o Brasil enfrentará 
a Nigéria no domingo (13), no segundo 
jogo desta Data Fifa, no mesmo está-
dio da partida de hoje. l Neymar centenário

Camisa 10 da seleção, Neymar fará seu 
centésimo jogo com o Brasil. O atleta 
fez sua estreia pela equipe no dia 10 
de agosto de 2010 contra os Estados 
Unidos. O atacante soma 62 gols, 42 
assistências, 70 vitórias e 19 empates, 
além de cinco títulos: Copa das Confe-
derações (2013) e Super Clássico das 
Américas (2011, 2012, 2014 e 2018).

l Elenco perigoso
Apesar da fragilidade histórica das 
seleções africanas, Senegal tem um 
bom elenco titular e foi finalista da Copa 
Africana de Nações, em julho, quando 
foi derrotado pela Argélia. A equipe tem 
nomes conhecidos no futebol europeu 
como Koulibaly, zagueiro do Napoli; 
Gueyé, meia do PSG; Baldé, atacante do 
Mônaco; e Mané, atacante do Liverpool.
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